ראשונות

בקטנה
33

סלט ירקות קצוץ על טחינה

..............................................

סלט פטוש

........................................................................................................

עגבניה ,מלפפון ירוק ,גזר ,מלא ירוקים,
קרוטונים וגבינת פטה

כרובית על האש עם טחינה
מרגז

35

22

................................................

סלט פיירוז

מלא עשבים קצוצים דק ,בורגול,
עגבניה ומלא אהבה

סירת חציל צמחונית

35
35

צ'יפס

.....................................................................................................

28
42

......................................................................................................

חציל על אש גלויה ,טחינה גולמית ,גרגירים
ושפריץ לימון עם בשר כבש טחון מעל
........................................................................................................

 5כדורי פלאפל

סלט שווארמה

צזיקי
טבולה
כרובית על האש
טחינה
סלט קצוצון
סלט משוויה
סלט טורקי
לבנה עמבה
טחינה ממרח לימונים
סלסת עגבניות
חומוסון

28

.......................................................................

חציל בשרי

...................................................................................................

ירקות קצוץ על מצע של מג'דרה ביתית,
טחינה גולמית ולימון

טבולה

49

......................................................................................................................

33

 3נקניקיות עגל חריפות עם חרדל

סלט הגיבור

קוביות עוף על סלט ישראלי

חציל על אש גלויה ,טחינה גולמית,
גרגירים ושפריץ לימון

............................................................................................................................

מלא ירוקים ,עגבניות ,צנון ,בוטנים ,צנוברים
וטחינה גולמית על לבנה

סלט עוף

..............................................................................................................

]סלט בודד [₪ 8

14/26
10

.......................................................................................

52

...........................................................................................

השווארמה שלנו על סלט ישראלי

*

חומוס ומה שבאמצע
חומוס גרגירים
חומוס פטריות
חומוס חלקי פנים

26
35
54

.........................................................................................

............................................................................................

.................................................................................

מומלץ! חומוס שווארמה

54

חדש! חומוס בשר

54

 8סוגי סלטים ,חומוסון,
סלט קצוץ קטן ופלאפל
ב ₪ 35-לסועד שלא
מזמין עיקרית  /ב18 -
 ₪לסועד שמזמין עיקרית

.........................................................

תוספת ביצה ₪ 5

................................................................................

שתיה קלה
11
מוגזים
פיוז טי
11
ענבים/תפוזים/תפוחים/אשכוליות 11
בירה שחורה
12
מים מירלים/סודה
9
25
סן פלגרינו גדול
קנקן רימונדה
23
..........................................................................

.........................................................................

....

........................................................

..........................................

עיקריות על הגריל

.............................................

....................................................

שווארמה
פרגית
קבב טלה
כבד עוף
חזה עוף
שניצל הבית

61
49/65
49/65
49/65
58
58

............................................................................................................

.......................................................................................................

.............................................................................................

................................................................................................

................................................................................................................

סטייק אנטריקוט
צלעות טלה
פילה בקר
לבבות
שקדי עגל

 300גר

109
109
69/119
45/61
109

................................................

...............................................................................................

......................................................................................

בירה מהחבית
גולדסטאר/מכבי

.............................

24/29

.......................................................................................................

....................................................................................................

יינות

)ישראלי בלבד(

כוס יין אדום/לבן הבית
בקבוק יין אדום/לבן הבית

27
109

......................

..................................................................................................

........

* המנות מוגשות עם תוספת עם חומוסון ,פיתה ,סלט ותוספת חמה אחת לבחירה:
ציפס /אורז לבן  /אורז שעועית לבנה  /מגדרה  /שעועית ירוקה  /בטטה מעמוסה

שתייה חמה
קפה טורקי פינג'אן
תה נענע
אספרסו כפול
אספרסו קצר/ארוך
הפוך קטן/גדול

18
9
12
9
13/11

...................................

.........................................................................

הלבנטיניות

......................................................

........................................

המעורב שלנו

55

..............................................................................................

לבבות ,כבד ,טחול .מעמוסה וטחינה שחורה

עראיס

......................................................................................................................

פיתה עם בשר טלה על המנגל עם עגבניות
שרופות ופלפל ירוק אש

48

מגש סינייה על ברזל לוהט

................................................

עגבניה בצל ,בשר טלה הקצוץ וטחינה מוקרמת
בתנור .מוגש עם מג'דרה

53

..................................

משהו מתוק
כנאפה אותנטית
מלבי לבנטיני
בוואריה

35
19
23

.............................................

...................................................

......................................................................

תפריט עסקיות
 11:00עד  | 18:00א עד ה | בישיבה בלבד

או

₪ 61
פרגיות
קבב טלה
כבד עוף
לבבות עוף
חזה עוף
המעורב שלנו
שניצל עוף
שווארמה
תבשיל היום

₪ 99

סטייק אנטריקוט
צלעות טלה
פילה בקר
מדליוני פילה בקר
שקדי עגל

המנות מוגשות עם סלט ישראלי ,חומוס בקטנה,
תוספת חמה פיתה ורימונדה הבית

תוספות חמות
אנטיפסטי  /אורז בסמטי  /מגדרה כושרי  /ציפס  /שעועית ירוקה

*ניתן לקבל  10סוגי סלטים בתוספת  ₪ 15למזמין עיסקית ) 35למי שאינו(
*ניתן להמיר את הרימונדה בשתייה קלה אחרת בתוספת .₪ 7
*ניתן להמיר את הרימונדה ליין הבית או שליש בירה מהחבית – ₪ 12
*מלבי הבית  /בוואריה ₪ 12 -

תפריט פיתות
שווארמה בצלחת

שווארמה הודו 38/43

..............

........

חומוס ,סלט ותוספת חמה

פיתה  /לאפה

שווארמה BOX

61

........................

שווארמה ,אורז וסלט קצוץ

המומלצים של הלבנטיני
ניתן להרכיב שיפודים בפיתות בהרכבה עצמית

20

פיתה פלאפל

.............................................................................

פיתה קבב כמו באיסטנבול

38

.............................

לבנה ,סלט משוויה ,לימון כבוש וחריף

הפרגיות שלנו

חומוס ,ציפס וסלט

פיתה חלקי פנים הכל בפנים
פיתה שיפוד פילה

...........................................................

טחינה לבנה ,עמבה וסלט משוויה

שקדי עגל ,קבב טלה ,לבנה עמבה,
עגבניות שרופות ופלפל ירוק חריף

פיתה כרובית

37

פיתה סביח

49

ספיישל מסכן לא אכל כלום מהבוקר 44
.....

קבב  /פרגית  /שקדים ואדום ,עם ירקות
שרופים ,עמבה ,טחינה ,ופטרוזיליה

18

.....................................................................

37

........................

ריבת בצל ,טחינה ותפוח אדמה

ספיישל לבנטיני בפיתה

42

.................................

טחינה כתומה ,סלסת ירוקים
וסלט מלפפונים

........................................................................

22

............................................................................

טחינה לבנה ,ביצה קשה ,חצילי לבנטין
וגבינה בולגרית

שיפוד פרגית/קבב/כבד/לבבות
15
נוסף בפיתה
.........................................................................

שיפוד אדום/שקדים/פילה
נוסף בפיתה

25

.........................................................................

פיתה סינייה

..............................................................................

קבב טלה בטחינה ,תפוח אדמה וצנוברים

פיתה אנטריקוט

.................................................................

39

45

49

לאפה/באגט בתוספת

7

..............................................

